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értelmező egyháztörténet gyakorlása és művelése, valamint olyan teológiai tárgyak még szorosabb egybefűzése mint például az egyháztörténeté és a dogmatikájé. A bemutatott találkozó felszólalóinak előadásai több ízben arról is tanúskodtak, hogy, metaforikusan szólva, a felsorolt történelmi adatok csontvázáról
nem felejtették le a tantételek húsát és izmát sem. S ennek értelemében vált érthetőbbé mind az egyház-, mind a tantörténet.
Amíg a jövőben sikerül majd valamelyest pótolni Owen magyar közönség
felé való közvetítését, hadd álljon itt egy a zsigerek és ízületek megoszlásáig ható idézet Owen tollából, miszerint a „célja minden igaz teológiának egy Istennel való legszentebb és legédesebb kapcsolat, melyben található az emberiség
igazi boldogsága” (Biblical Theology, 618).
Zabán Bálint Károly

Olvastam egy jó könyvet...
Időszerű beszélgetések kortárs teológiáról
Egy négyéves projekt keretében a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
könyvtára jelentős támogatást nyert és az új teológiai szakirodalom beszerzéséhez kezdett az oktatási és kutatási munka támogatása céljából. Így 2016-ban az
intézet könyvtára mintegy 70 olyan teológiai szakkönyvvel gyarapodhatott,
amelyek korunk teológiájának legjelentősebb munkái közé tartoznak. Az intézet könyvtára az Olvastam egy jó könyvet… Időszerű beszélgetések kortárs teológiáról
rendezvénysorozattal kívánja életre kelteni, behozni a köztudatba a svájci
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweitz (HEKS) anyagi támogatásával
megvásárolt a könyveket, hogy e rendhagyó prezentáció és esti beszélgetés
rendjén lehetőség nyíljék a könyv által tárgyalt témák megbeszélésére, megvitatására, illetve kérdések felvetésére.
A rendezvénysorozat első alkalmán, 2017. március 1-jén Koppándi Botond
Péter, az unitárius kar gyakorlati teológiai tanára mutatta be Thomas G. Long
Preaching from Memory to Hope (Westminster John Knox Press, Louisville 2009)
című könyvét, amely a 20. század végének és a 21. század elejének amerikai
prédikálásáról szól. Thomas G. Long azt állítja, hogy a szószékek legnagyobb
vétke az, hogy nem szólják az
evangéliumot, a jó hírt. „Ha
nincs hír, az rossz hír” – mondja,
és hangsúlyozza, hogy korunk
szekularizálódó közegében is kell
és lehet hirdetni a jó hírt, „a jelen
idejű Istent”.
A rendezvénysorozat második
alkalmán, április 4-én dr. Geréb
Zsolt, a Kolozsvári Protestáns
Teológiai Intézet emeritus újszö-
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vetséges professzora mutatta be Ulrich Luz frissen megjelent Theologische
Hermeneutik des Neuen Testaments (Neukirchener Verlag. Neukirchen-Vluyn 2014)
című könyvét, amely ilyen kérdéseket vet fel: Mit kezdjünk az újszövetségi szövegek sokféle értelmezésével, amelyek pusztán a szöveg felől nézve mind joggal
tartanak igényt arra, hogy komolyan vegyük? Lehet-e pluralista az az egyház,
amely a Bibliára épít? Lehet-e a Bibliát az intellektuson túl is értelmezni, érzelmek cselekedetek, képek összefüggésében? Hogy lehetne az Újszövetség alapján az istenkérdésről beszélni egy olyan társadalomnak, amely alapkérdéseit már
nem istenkérdésként fogalmazza meg? Vagy olyan kérdésekkel foglalkozik a teológia, ami ma már senkinek nem kérdése?
Balogh Csaba

Megalakult a Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kör
A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet gyakorlati teológia tanszéke 2017.
május 19-én találkozót szervezett azoknak, akik a gyakorlati teológia szakterülete iránt érdeklődnek. A találkozón tizennyolcan vettek részt. Dr. Kiss Jenő
Róm 15,14–21 alapján tartott áhítatát dr. Kozma Zsolt Ravasz László homiletikai
gondolkodásának mai olvasata című előadása követte, amely mentén élénk beszélgetés bontakozott ki aktuális teológiai kérdésekről.
A kör szerkezetének és tevékenységének körvonalazása céljából minden jelenlévő beszámolt az őt foglalkoztató kérdésekről, illetve a főbb érdeklődési területéről. A beszámolók alapján világossá vált, hogy a gyakorlati teológiai körre
elsősorban az a feladat hárul, hogy megszervezze a szakmai konferenciákat, és
koordinálja a műhelyek munkáját. A konferencia megfelelő keretet biztosít arra,
hogy tematizáljon olyan kérdéseket, amelyek átfogják a gyakorlati teológiai
szakágait, illetve érintik a teológia és a társtudományok, a teológia és az egyházi
gyakorlat közötti viszonyt. A műhelyek szakmai csoportokban rokon tudományterületek mentén működnek (homiletika és liturgika, katakétika és valláspedagógia, lelkigondozás és hivatásgondozás, missziológia és gyülekezetépítés).
A kör így reflektál az egyházi élet és a gyülekezeti szolgálat aktuális kérdéseire,
és azokra egyfajta laboratóriumként válaszokat keres és fogalmaz meg. A műhelyek szakmai fórumként
teret nyújtanak arra is, hogy
a tagok beszámoljanak saját
tevékenységükről. A Ravasz
László Gyakorlati Teológiai
Kör protestáns jellegű, és
nyitott a rokon foglalkozásúak felé.
A jelenlévők egyhangúan
elhatározták a Ravasz Lász-

